14ª Feira Internacional de Tecnologia,
Máquinas e Artefatos de Borracha

13h às 20h

EXPO CENTER NORTE

SÃO PAULO - SP

expobor.com.br
Feira Expobor

Sua empresa em sintonia com
a revolução da indústria 4.0
Venha para o mais importante evento
que apresenta as soluções e inovações
tecnológicas direcionadas aos setores
que utilizam a borracha.
Um grande momento para criar novas
oportunidades de negócios, apontar
melhorias no processo de automação
e trocar experiências.

Junte-se aos setores que estarão em evidência
• Artigos de borracha
• Automação
• Centros de pesquisa
• Instrumentos analíticos
• Máquinas e artefatos
• Matérias-primas
• Moldes e ferramentas

• Produtos químicos
• Projetos e consultoria
• Sistemas de energia
• Tecnologia de produção
• Tecnologia de reciclagem
• Tratamento residual

VISITAÇÃO AMPLA E GLOBALIZADA
Expectativa para 2021
EXPOSITORES

ÁREA DE
EXPOSIÇÃO

VISITANTES

551 CIDADES

fora da capital
de São Paulo

COMPRADORES

continentes
EUROPA
ÁSIA
ÁFRICA
e AMÉRICAS

Dados da edição 2018
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FOCO NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
PARA ATRAIR PÚBLICO QUALIFICADO
Atividades integradas

10º

SEU PÚBLICO ESTÁ AQUI

TÉCNICOS E
ESTUDANTES

CONSULTORES

EXPORTADORES

INDÚSTRIAS

IMPORTADORES

FORNECEDORES
DE MATÉRIA-PRIMA

Artefatos de Borracha
Automobilísticas
Calçados
Eletroeletrônicas
Petrolíferas
Pneumáticas
Siderúrgicas
Máquinas e Componentes

Palavras de quem já expôs
“O evento me surpreendeu.
Houve bastante movimento.
Os negócios foram interessantes,
muitos contatos e estamos prontos
para próxima edição.”

“O evento foi ótimo, muito importante
para nós. Conseguimos reunir clientes
muito importantes, consolidando um
pouquinho mais a presença no Brasil”

“Foi muito positivo, recebemos muitos
clientes. Este é o momento onde
podemos falar de negócios, mas sempre
consolidando nossa relação de parceria
e trabalho conjunto”
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MAIS BENEFÍCIOS PARA OS EXPOSITORES
Dados da edição 2018

DIVULGAÇÃO DO EVENTO
EM MÍDIAS SEGMENTADAS

DIVULGAÇÃO DO EVENTO
NAS REDES SOCIAIS

Alcance de conteúdo
+ de 64

mil pessoas

Engajamento com publicações
+ de 5

mil usuários

NEWSLETTER PARA BASE DE
PROFISSIONAIS DO SETOR

DIVULGAÇÃO NO
SITE DO EVENTO

230 mil contatos

+ de 6

da base de dados
serão impactados

mil visualizações

NOVOS MODELOS PARA EXPOR
SUA MARCA E SE DESTACAR
Escolha um dos pacotes de patrocínio e conheça
as contrapartidas do investimento

PATROCÍNIO
CONTEÚDO

COTA
DIAMANTE

COTA
OURO

CONTATE NOSSO DEPARTAMENTO DE MERCHANDISING

PATROCÍNIO CONTEÚDO ARENA DE EVENTOS
• Vídeo de até 1 min. antes das palestras;
• Inclusão do logo na planta de localização do evento;
• Distribuição de material do patrocinador durante
as palestras da arena;
• Inserção de anúncio digital randômico nos totens digitais
espalhados pelos corredores da feira.
1 cota especial.
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PATROCÍNIO DIAMANTE
• Banner na home do site oficial do evento;
• Aplicação de logo nos anúncios de revistas especializadas (trade);
• Aplicação do logo na home do site;
• 3 inserções na mídia digital
- 1 Stories 15 dias antes do evento;
- 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
- 1 post no feed Linkedin até 10 dias antes do evento;
• 4 banners aéreos (arte enviada pelo patrocinador);
• 1 painel na entrada da feira (arte enviada pelo patrocinador);
• Inserção de anúncio digital randômico nos totens digitais espalhados
pelos corredores da feira (arte fornecida pelo patrocinador);
• Inserção de anuncio digital randômico em 2 TVs no hall de
entrada da feira (arte fornecida pelo patrocinador);
• Inclusão da logo na planta de localização do evento na entrada da feira;
• Cordão do crachá do visitante (2 cores) – produção Francal, 5.600 cordões
(arte fornecida pelo patrocinador);
• 2 Horários de 30 minutos cada na Arena de Eventos;
• Vídeo institucional de até 1 min. antes das palestras na Arena de Eventos
(material fornecido pelo patrocinador);
• Distribuição de material do patrocinador durante as palestras
na Arena de Eventos;
• Anúncio no Guia do Visitante (5.000);
• 8 Convites para almoço de abertura com as entidades apoiadoras e mídia
especializada no primeiro dia do evento.
1 cota especial.
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PATROCÍNIO OURO
• Banner na home do site oficial do evento;
• Aplicação de logo nos anúncios de revistas especializadas;
• 3 inserções na mídia digital
- 1 Stories 15 dias antes do evento;
- 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
- 1 post no feed Linkedin até 10 dias antes do evento;
• 2 banners aéreos (arte enviada pelo patrocinador) ;
• Inserção de anúncio digital randômico nos totens digitais espalhados pelos
corredores da feira (arte fornecida pelo patrocinador);
• Inserção de anuncio digital randômico em 2 TVs no hall de entrada da feira
(arte fornecida pelo patrocinador);
• Inclusão da logo na planta de localização do evento na entrada da feira;
• 1 Horário de 30 minutos na Arena de Eventos;
• Vídeo institucional de até 1 min. antes das palestras na Arena de Eventos
(material fornecido pelo patrocinador);
• 4 Convites para almoço de abertura com as entidades apoiadoras e mídia
especializada no primeiro dia do evento.
1 cota especial.

FORTALEÇA SUA MARCA
Conheça as ações de merchandising para
ampliar sua exposição durante do evento
11 2226-3100 - ramal 3140 | adriana@francal.com.br

GARANTA SEU ESTANDE
11 2226-3100 - ramal 3132 ou

CLIQUE AQUI

expobor.com.br
Feira Expobor
PROMOÇÃO/ORGANIZAÇÃO

COOPERAÇÃO

APOIO

